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L’anàlisi  
 

 I have... 
 
. Suport 

. Contingut  

. Alumnes  

. Preparació prèvia 
 
 

I want to get... 
 
. Motivació 

. Metodologia 

. Inclusió 

. Utilitat 



Trencant mites, superant dificultats... 
 
. Com són , què fan els alumnes de 3r ESO a l’aula i 

com crec que poden ser i què poden fer.   

. 1x3x30 (1 projecte, 3 aules, 30 alumnes cadascuna). 

. L’anglès només a les classes de llengua anglesa? 

. Els alumnes: “Podem fer el projecte en Català?”,  “No 

sé anglès, tindré mala nota”, “No m’agrada treballar en 

grup”. 

. Sectors econòmics: contingut curricular dens. 

. Diferents tipologies d’alumnes a nivell social, 

acadèmic i personal.   



Els objectius 
 

. Definir, classificar i parlar sobre els 3 sectors econòmics 

(Primari, Secundari i Terciari).  

. Analitzar diferents bases de dades i posar l’atenció en 

exemples del poble. 

. Debatre sobre quines són les necessitats del poble.  

. Crear un video o pòster basat en el contingut treballat. 

. Aprendre a treballar en grups heterogenis. 

. Desenvolupar tot el projecte en anglès des de l’inici al 

final.  

 
 



Let’s start... 
 

Students Guide for language 

Escribim a la pissarra la “driving question”, cal assegurar-se que 

s’entengui el significat. 

Expliquem de què va el projecte i quins són els objectius i iniciem 

un “brainstorming” amb els alumnes de paraules en anglès que 

coneguin relacionades amb el tema. 

https://drive.google.com/open?id=0B5_vxujvDv5PSERlVHN3djJGNU0
https://drive.google.com/open?id=1QM6Ip6pu8b-iw8GCyqAaQVW9RzfQRVcA-BYQgPhITZk


Session I: paraules clau 
 

Fill in the gaps Reading 
definitions 

Working 

My simple 
show 

Rubric 

https://drive.google.com/open?id=1OVOOe6hJ7aP0F0bZ8QGQK5sPMUzUQn8QGemUpobzPJM
https://vimeo.com/211461398
https://drive.google.com/open?id=1yDLRz0IBePrCrOpotH4cHyGhWBlooj_lq8G0uIX2jZ4


Session II: sectors econòmics 
 

. Ed puzzle: a quizz about 

Economic Sectors 

. Smore: Compare, contrast 

and classify some images 

. Writing: conclusions 
 

https://edpuzzle.com/media/58720e746205f13e3476fca2
https://edpuzzle.com/media/58720e746205f13e3476fca2
https://www.smore.com/0s5fb-economic-sectors
https://www.smore.com/0s5fb-economic-sectors
https://s.smore.com/u/738148c61f6b188dd91f193a51625fa1.jpg


Session III: Idescat, anàlisi de dades, 

mind map i debat 
 teacher – student:  
formem els grups en funció d’habilitats, els 
estudiants amb més nivell d’anglès són els 
“caps” de grup, la professora explica als caps 
de grup l’activitat. 

student – student: 
Els “caps” de grup retornen al grup i 
expliquen la tasca als companys en anglès. 

https://www.idescat.cat/emex/?id=170499&lang=en#h1fe0000000


Un cop creat el mind map, els alumnes 
inicien un debat sobre quin sector 
econòmic en general i quina activitat 
econòmica en concret creuen que cal 
millorar del poble.  

https://drive.google.com/file/d/0B5_vxujvDv5PaWtrbHp4dWhOWTJseXNyYmktV0EyaFZSNEg0/view?usp=sharing


Session IV:  
Projectes i (auto) avaluació 
 
. Projecte final: 

- Escollir una activitat econòmica del 

poble. 

- Imaginar com la milloraríeu 

- Crear un projecte/video en grups.  

- Presentar-ho a classe 

.Rubric (què valorarem?) 

 
 

https://docs.google.com/document/d/13q67r6ObnWD6Q1mal2_xEJRTZcBAm4_WnmScqH5jtyA/edit?usp=sharing


Solar Energy in Celrà 

 

Music Festival in Celrà 
 

https://padlet.com/14npanella/y7ntu1dz4p9j
https://padlet.com/14npanella/y7ntu1dz4p9j
https://padlet.com/14npanella/y7ntu1dz4p9j
https://padlet.com/14npanella/y7ntu1dz4p9j
https://prezi.com/jrqbq8juc_xz/untitled-prezi/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
https://prezi.com/jrqbq8juc_xz/untitled-prezi/?utm_campaign=share&utm_medium=copy






 Assoliment de part dels continguts de ciències socials 

a 3r ESO en anglès. 

 Aplicació metodologia GEP (CLIL) per treballar en 

paral·lel continguts i L2. 

 Implicació total dels alumnes. 

 Desenvolupament d’un projecte inclusiu: oportunitat 

de treballar en grups amb diferents habilitats  i amb 

coneixements diversos. 

 Utilitat del projecte. 

 El repte com a docent.  

 El repte com a alumnes.  




